
Cykliczne spotkania z KAFOS

Notatka ze spotkania 
w dniu 11.03.2009r.

Uczestnicy:

Wydział Polityki Społecznej:
1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
2. Agnieszka Lis – pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
3. Małgorzata Glinka - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
4. Gizela Przeor - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych

Przedstawiciele organizacji pozarzadowych
5. Anna Kruczek – Prezes Zarządu KAFOS
6. Andrzej Bogdanowicz – Zastępca Prezesa Zarządu KAFOS
7. Lidia Bortel – Psycholog w Instytucie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
8. Monika Bajka – Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów”

Omawiane sprawy:

1. Sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych:  

• Słupki oddzielające chodnik od ulicy powinny być w żółtym ostrym kolorze – tylko 
taki kolor jest widocznych dla osób niedowidzących.

• Zaproponowano prowadzenie statystyki udzielonych mandatów za parkowanie przez 
osoby nieuprawnione w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (Straż 
Miejska)

• Do  ustalenia  jaka  instytucja  stawia  znaki  drogowe  informujące  o  miejscu 
parkingowym dla  osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych (pismo!)

• Pracownicy socjalni MOPS pomagają przy dostarczaniu kart parkingowych osobom 
niepełnosprawnym, które z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do Urzędu Miasta po 
odbiór karty

2. Zespoły doradcze  

Powołano następujące Zespoły:
• Zespół doradczy ds.  pomocy rodzinie z problemem bezrobocia – koordynatorem z 

ramienia Urzędu Miasta jest Pani Gizela Przeor
• Zespół doradczy ds. pomocy bezdomnym – koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta 

jest Pani Gizela Przeor
• Zespół  doradczy ds.  opieki  nad  dzieckiem i  rodziną  –  koordynatorem z  ramienia 

Urzędu Miasta jest Pani Małgorzata Glinka
• Zespół  doradczy  ds.  pomocy  osobom starszym  i  niepełnosprawnym oraz  osobom 

zaburzonym psychicznie i ich rodzinom – koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta 
jest Pani Agnieszka Lis 

• Zespół doradczy ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz  pomocy rodzinie w 
kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koordynatorem z ramienia Urzędu 
Miasta  jest Pani Dobrosława Czechowska

• Zespół doradczy ds. zdrowia – pracownik zostanie wyznaczony po naborze



Cykliczne spotkania z KAFOS

 Powołane Zespoły Doradcze mają charakter inicjatywno – doradczy. 

Do zadań Zespołu należy min.

• współpraca  z  pracownikami  odpowiedzialnymi  merytorycznie  za  realizację 
poszczególnych zadań z obszaru polityki społecznej,

• wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług z zakresu polityki 
społecznej,

• wspólne  określanie  potrzeb  społecznych  i  sposobu  ich  zaspokajania  poprzez 
wykorzystanie istniejących form wsparcia/pomocy lub ich modyfikację

W ramach pierwszego spotkania danego Zespołu Doradczego planowana jest:
• prezentacja  działań  podejmowanych  przez  miasto  Katowice  poprzez  działalność 

prowadzoną przez instytucje miejskie,
• prezentacja działań podejmowanych przez miasto Katowice poprzez zlecanie zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym (dotacje z budżetu miasta),
celem zapoznania z aktualną ofertą usług skierowanych do mieszkańców naszego miasta. 

Jako pierwsze odbędą się spotkania zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz  zespołu 
ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zaburzonym psychicznie i ich 
rodzinom. 
Spotkania  odbędą się  w kwietniu  br.  z  udziałem Pani  Krystyny Siejny – Wiceprezydenta 
Miasta Katowice

3. PCAL Załęże  

W związku z planowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizacją Programu 
Centrum  Aktywności  Lokalnej  na  Załężu  (finansowanego  w  ramach  projektu 
systemowego ze środków EFS) planowane jest na kwiecień br. spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na Załężu

W ramach PCALu zostanie utworzony Punkt Informacji Obywatelskiej przy Parafii Św. 
Józefa 

WSP  przekaże  koordynatorowi  projektu  (pracownik  socjalny  z  Terenowego  Punktu 
Pomocy Społecznej nr 4 przy MOPS Katowice)  listę organizacji z Załęża, z którymi ma 
zawarte  umowy  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  współpracy  miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

4. Transport dla osób niepełnosprawnych  

Wydział Polityki Społecznej otrzyma środki finansowe z budżetu miasta na sfinansowanie 
w obrębie miasta Katowice usług transportowych dla osób niepełnosprawnych. Kwota 
przyznanych środków – 80 000 zł na 2009 rok.

5. Strona internetowa  
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Na portalu miejskim rozbudowywane są zakładki:
„Organizacje pozarządowe”,
„Informator dla niepełnosprawnych”
„Problemy alkoholowe i narkotykowe”

6. Szkolenie dla harcerzy  

Pracownicy WPS we współpracy z MOPS Katowice przeprowadził szkolenie dla kadry 
harcerskiej  ZHP na temat polityki społecznej realizowanej w mieście Katowice. Celem 
szkolenia  było  przekazanie  harcerzom  informacji  na  temat  istniejących  systemów 
wsparcia  i  pomocy  udzielanej  mieszkańcom Katowic  przez  instytucje  miejskie,  które 
nadzoruje Wydział Polityki Społecznej.  

7. Program 70+  

Program 70+ został stworzony w celu zbudowania modelu wielospecjalistycznej pomocy 
na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Katowicach  we  współpracy  z  Wydziałem  Polityki  Społecznej  Urzędu 
Miasta w Katowicach.
Adresatami programu są mieszkańcy miasta Katowice w wieku starszym, szczególnie po 
ukończeniu  70  roku  życia.  Celem  programu  jest  podniesienie  jakości  życia  osób 
starszych, poprzez zaspakajanie realizacji potrzeb zdrowotnych, potrzeb mieszkaniowych, 
potrzeb socjalnych oraz udział osób starszych w życiu społecznym.

8. Sprawy dotyczące osób uzależnionych  

W WPS wprowadzono nowe procedury dotyczące leczenia odwykowego celem szerszej i 
szybszej interwencji w rodzinie. 

Wniosek KAFOS:

propozycja  organizowania  posiedzeń  Komisji  Rady  Miasta  w  terenie,  w  miejscach 
prowadzenia  działalności  przez  organizacje  pozarządowe  (Naczelnik  WPS  zgłosi  sprawę 
Przewodniczącemu Komisji Spraw Obywatelskich)

Inne uwagi:

Z uwagi na święta Wielkanocne zaproponowano wyjątkowo następny termin spotkania 
na dzień 15 kwiecień godz. 11.00



Cykliczne spotkania z KAFOS

Sporządziła: Agnieszka Lis


